Romantic South Island Tour 7D5N
ไคร้สท์เชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป - ควีนส์ทาวน์ - วานาก้า
ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์ - ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า
พิเศษ !!! ทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนยอดเขา+ชมวิวเมืองควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารไทย 1 มื้อ

กำหนดกำรเดินทำง 12 –18 เมษำยน 2562 (สงกรำนต์)

รำคำ 97,900 บำท

DAY

ITINERARY

HOTEL

1
2

กรุงเทพ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช
ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง – แอชเบอร์ตั้น
ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ- ทไวเซิล

TWIZEL HOTEL

3

ทไวเซิล – คอรมเวลส์ – ควีนส์ทาวน์ – นัง่ กระเช้าขึ้น
สู่ยอดเขาบ๊อบ พีคส์ พร้อมทานอาหารบุฟเฟ่ต์
นานาชาติ
ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์

QUEENSTOWN HOTEL

5

ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ – โฮกิตกิ ะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ ไคร้สท์เชิร์ช

CHRISTCHRUCH
HOTEL

6

ไคร้สทเชิร์ช – ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า ไคร้สท์เชิร์ช

CHRISTCHRUCH

4

FOX GLACIER HOTEL

HOTEL

7

ไคร้สท์เชิร์ช – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิรช์
(12 เมษายน 2562)
09.00 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 แถว K เคาน์เตอร์ สาย
การบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับพร้อมบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง
12.15 น.
ออกเดินทำงสู่สิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ975
15.40 น.
เดินทำงถึง สิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน
19.45 น.
ออกเดินทำงสู่ ไคร้สท์เชิร์ช โดยเที่ยวบินที่ SQ 297
วันทีส่ องของการเดินทาง
ไคร้สท์เชิรช์ ชมเมือง – แอชเบอร์ต้ นั – ทะเลสาบเทคาโป – ชมอนุ สาวรีย ์
(13 เมษายน 2562)
สุนขั ต้อนแกะ -ทไวเซิล
09.30 น.
เดินทำงถึงเมืองไคร้สท์เชิร์ช เกำะใต้ ประเทศนิว ซีแลนด์ เมืองที่ใหญ่ เป็ น
อันดับสำมของประเทศนิวซีแลนด์ หลังผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง เดินทำงสู่
เมืองแอชเบอร์ตัน เมืองที่อยู่ทุ่งรำบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอำชีพ
ทำฟำร์มเลี้ยงแกะ หรือฟำร์มวัว ให้ท่ำนได้แวะช้อปปิ้งสินค้ำพื้นเมืองไม่ว่ำ
จะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เซรั่ม ครีมลำโนลิน หรือจะชื้อของฝำก อำทิเช่น
ตุ๊กตำแกะ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
จำกนั้ นเดิน ทำงต่ อ สู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่ สวยงำมและเงีย บสงบน้ ำใน
ทะเลสำบมีสีเขียวอมฟ้ำหรือบำงท่ำนเรียกว่ำทะเลสำบสีน้ำนม สี พิเศษนี้
เกิดจำกแร่ธำตุผสมกับ ธำรน้ำแข็งของภูเขำที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหล
ลงมำสู่ ท ะเลสำบ ชมอนุ ส าวรี ย์ สุ นั ข ต้ อ นแกะ ที่ เ จ้ ำ ของฟำร์ ม ให้
ควำมสำคัญมำกเพรำะช่วยเจ้ำของในกำรต้อนแกะในฟำร์มอันกว้ำงใหญ่
และใกล้ ๆ กั น นั้ น ท่ ำ นจะได้ เห็ น โบสถ์ ข นำดเล็ ก CHURCH OF GOOD
SHEPHERD โบสถ์ ที่ เ ล็ ก ที่ สุ ด ในประเทศนิ ว ซี แ ลนด์ ที่ ยั ง คงใช้ ใ น กำร
ประกอบพิธีทำงศำสนำอยู่จำกอดีตจนถึ งปัจจุบัน หำกท่ำนเข้ำไปด้ำนใน
มองผ่ ำ นหน้ ำ ต่ ำ งออกมำด้ ำ นนอกแล้ ว ท่ ำ นจะประทั บ ใจกั บ วิ ว ของ
ทะเลสำบเทคำโปและยอดเขำที่สวยงำมรำวกับภำพวำด
นำท่ำนเดินทำงผ่ำนชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีควำมงดงำมดั่งภำพวำด ให้ท่ำนแวะจุดชมวิวของทะเลสาบที่
สำมำรถมองเห็นยอดเขำเม้ำท์คุ้กสวยที่สุดของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก บริเวณเทือกเขำเซำท์เทิร์น
แอลป์ที่มียอดเขำเม้ำท์คุ้กที่โดดเด่น ด้วยควำมสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขำมีหิมะและธำรน้ำแข็งปกคลุม
ตลอดปี

ค่่า

รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก MACKENZIE COUNTRY INN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันทีส่ ามของการเดินทาง
ทไวเซิล – ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์ – นังกระเช้
่
าขึ้ นยอดเขาพร้อมทานอาหาร
(14 เมษายน 2562)
แบบบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ+ชมวิวของเมืองควีนส์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงผ่ำนเมืองโอมาราม่า เมืองขนำดเล็กบนที่รำบสูง ผ่ำนเมืองครอมเวลล์ เมืองแห่งสวนผลไม้
Mrs.Jones Fruit Stall ให้ ท่ำนได้แวะซื้อผลไม้สด แห้ งและแปรรูปนำนำชนิ ดของนิวซีแลนด์ จำกนั้ น
เดินทำงต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทย
หลังจำกนั้นหำกมีเวลำ นำท่ำนซื้อทัวร์นอกรายการส่าหรับการนั่งเรือเร็วเจ็ตโบ๊ท หรือ กระโดดบันจี้
➢ เจ็ ท โบ๊ ท (JETBOAT, Optional tour) เรื อ เร็ ว นี้ อ อกแบบมำให้ วิ่ ง ด้ ว ยควำมเร็ ว และ
หมุนได้ 360 องศำ พร้อมคนขับที่มีควำมชำนำญเป็นพิเศษ ให้ทุกท่ำนที่นั่งเรือมีควำมตื่นเต้น
และสนุกสุด ๆ แบบไม่รู้ลืมและเป็นควำมประทับใจในกำรมำเยือนประเทศนี้
➢ ชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัว เป็นกำรกระโดดบันจี้ แห่ง แรกของโลกที่เปิดทำกำรให้
นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอันน่ำตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและเป็นกิจกรรมที่จะพลำดไม่ได้
เมื่อท่ำนมำเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจำกสะพำนด้วยควำมสูง 43 เมตร สู่พื้นน้ำอันใสและเชี่ยว
กรำดใต้สะพำน

(การนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทหรือกระโดดบันจี้เป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหัวหน้าทัวร์ จะไม่สามารถการันตีว่าจะท่า
ได้หรือไม่เพราะไม่ได้จองล่วงหน้าจึงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจ่านวนจ่านวนการจองในแต่ละวันรวมถึงเวลาที่เหมาะสมหรือ
ความต้อ งการของคณะส่ว นใหญ่ ส่า หรับ ผู้ที่นั่งรถไปคันเดียวกันแต่ไ ม่ได้ซื่อ ทัว ร์นี้สามารถ เดินเล่น ถ่า ยรูป ซื้อ ของที่ระลึกหรือ
เครื่องดื่มตามอัธยาศัย)

นำท่ำนขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค เป็นกระเช้ำที่นั่งได้ 4 คนระยะทำงขึ้ นสู่ยอดเขำ 730
เมตร ท่ำนจะได้สั มผัสควำมสวยงำมของเมืองควีนส์ ทำวน์ทั้งเมืองในมุมสูง ที่ท่ำนจะมองเห็น อำคำร
บ้ำนเรือนที่ปลูกสร้ำงตำมไหล่เขำพร้อมกับทะเลสำบวำคำทีปูที่สวยงำมด้ำนล่ำง ชมยอดวิวเมืองที่สวยงำม

ค่่า

รับประทานอาหารพิเศษ..แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติพร้อมชมวิวอันสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พักโรงแรม HOLIDAY INN QUEENSTOWN HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ ขี่ องการเดินทาง
ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊ อกซ์กลาเซียร์
(15 เมษายน 2562)
เช้า
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ ทะเลสำบวำนำก้ำ โดยชมทัศนียภำพที่สวยงำมระหว่ำง
ทำงที่เป็นภูเขำสูง ผ่ำนไร่องุ่นที่นำมำผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงก่อนเข้ำสู่เมืองวำ
นำก้ำ แวะชมเมืองวำนำก้ำ ริมทะเลสำบที่สวยงำมโดยมีภูเขำสูงอยู่อีกฟำก
หนึ่งของทะเลสำบที่ทำให้เป็นเมืองที่มีทัศนียภำพที่สวยงำมและน่ำอยู่อี ก
เมืองของนิวซีแลนด์ จำกนั้นนำเดินทำงต่อไปยัง เมืองฮำสท์ผ่ำนทะเลสำบ
และภูเขำสูงที่สวยงำมเป็นภำพที่ท่ำนจะประทับใจตลอดสองข้ำงทำง
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน แบบท้องถิ่น
นำท่ำนเดินทำงสู่ ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ ชมธำรน้ำแข็ง อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในเวสต์แลนด์เนชั่นแนลปำร์ก ที่มี
ควำมสวยงำมอยู่ในเขตป่ำฝนอีกแห่งหนึ่งชมควำมมหัศ จรรย์ของธำรน้ำแข็งที่เคลื่อนลงมำอย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดทศวรรษ และยังเคลื่อนตัวอย่ำงไม่หยุด ธำรน้ำแข็งสีขำวระยิบระยับ สลับกับสีเขียวมรกดอันงดงำม

ค่่า

รับประทานอาหารค่่า แบบตะวันตก
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก GLACIER COUNTRY HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง
ฟ๊ อกซ์ กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อลั ไพน์ – ไคร้สท์เชิรช์
(16 เมษายน 2562)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลำงกำรผลิตสีเขียวหรือหยก ชำวเมำรีเชื่อกัน
ว่ำว่ำหินสีเขียวนี้จะช่วยรักษำควำมสงบ แข็งแรงและจะนำอำนำจมำสู่ตนและครอบครัว อิสระเชิญท่าน
เลือกซื้อหยกเพือ่ เป็นของฝาก
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
น ำท่ ำ นเดิ น ทำงสู่ สถานนี รถไฟอาเธอร์ พ าส (TRANZ
ALPINE TRANIN) ให้ ท่ ำ นนั่ ง รถไฟ ทรานซ์ อั ล ไพ น์
ระหว่ ำ งทำงผ่ ำนชมทั ศ นี ย ภำพอั น งดงำมของเทื อ กเขำ
แอลป์แห่งซีกโลกใต้ที่ได้รับกำรกล่ำวขำนว่ำ เป็นเส้นทำงซึ่ง
โอบล้อมด้วยภูเขำหิมะและต้นไม้หลำกสีเปลี่ยนไปตำมฤดูกำลที่สวยที่สุด สลับ
กับภูเขำเขียวขจีและฝูงแกะน่ำรักยืนเรียงรำยเล็มหญ้ำชื่นชมทิวทิศน์อันงดงำม
ดั่งภำพวำดเพลิดเพลินไปตลอดสองข้ำงทำง

ค่่า

รับประทานอาหารค่่า ณ ร้านอาหารไทย
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก RENDEZVOUS CHRISTCHRUCH HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีห่ กของการเดินทาง
ไคร้สท์เชิรช์ – ล่องเรือชมวาฬทีไ่ คคูร่า – ไคร้สท์เชิรช์
(17 เมษายน 2562)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นำท่ ำนเดิ นทำงขึ้น ทำงตอนเหนื อของเกำะใต้สู่ เมื อ งไคคูร่า ซึ่ ง เป็ นเมือ งเล็ก ๆน่ ำรัก ริม ฝั่ง ทะเลทำง
ตะวันออก ในอดีตเมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลำงของเมืองท่ำเรือล่ำปลำวำฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843-1922 และยัง
เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ เหมำะสำหรับกำรเพำะปลูกและเลี้ยงแกะ เมืองไคคูร่ำมีชื่อเสียงด้ำนกำรจัดทัวร์
ชมปลำวำฬเป็นอย่ำงมำก และยังเป็นเจ้ำแรกในนิวซีแลนด์จัดให้มีทัวร์ชมปลำวำฬ
(การออกเรือชมปลาวาฬขึ้น อยู่กับสภาพอากาศ ในกรณีที่มีพายุ หรือลม
แรง ไม่สามารถออกเรือได้ บริษัทฯจะคืนค่าล่องเรือให้ ในราคากรุ๊ปทัวร์ที่
จองเอาไว้ แลส่ าหรั บ เด็ กอายุ ต่ ากว่ า 4 ขวบไม่ อ นุ ญ าตให้ ขึ้ นเรือ เพื่ อ
ความปลอดภัย)
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นำท่ำนลงเรือยอร์ชลำใหญ่ที่มีควำมจุได้ถึง 40-50 คน สู่กลำงทะเลเพื่อเก็บ
เกี่ยวประสบกำรณ์ กำรผจญภัย ชมปลำวำฬยักษ์พั นธุ์สเปริ์ม ซึ่งเป็นสัตว์ที่
สง่ำงำมที่สุดของโลกในธรรมชำติอย่ำงใกล้ชิด ท่ำนอำจจะพบกับปลำโลมำสี

เทำ นกทะเลหลำกชนิดแมวน้ำ และอำจจะยังได้ชมปลำวำฬอีกหลำกหลำยพันธุ์ ที่แวะเวียนเข้ำมำเยือน
ชำยฝั่งในบำงฤดูกำลอีกด้วย (ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 2 ชั่วโมง)
จำกนั้นเดินทำงกลับสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช
ค่่า

รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารจีน
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก RENDEZVOUS CHRISTCHRUCH HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีเ่ จ็ ดของการเดินทาง
ไคร้สท์เชิรช์ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
(18 เมษายน 2562)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หลังอำหำรนำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช
10.50 น.
เหินฟ้ำสู่ สิงคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 298
17.40 น.
เดินทำงถึง สิงคโปร์ แวะเปลี่ยนเครื่องบิน
18.35 น.
ออกเดินทำงต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SQ 978
20.00 น.
เดินทำงกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภำพ
*******************************

อัตราค่าบริการ

ก่าหนดการเดินทาง

12-18 เมษายน 2562 (สงกรานต์)
ราคารวมตั๋ว

คณะผู้เดินทาง

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ตลอดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่านต่อห้อง
97,900.- บาท
61,900.- บาท
เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่
93,900.- บาท
57,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง
89,900.- บาท
53,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง
84,900.- บาท
48,900.- บาท
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่ำนละ
15,900.- บาท
15,900.- บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่ำนต่อ 1 ห้องท่ำนที่ 3 ลด
2,000.- บาท
2,000.- บาท
รำคำทัวร์รวมค่ำวีซ่ำกรุ๊ป หรือ วีซ่ำครอบครัวแล้ว หำกท่ำนต้องกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยวกรุณำจ่ำยเพิ่ม 3,500 บาท หรือมีเหตุจำเป็นต้อง
ใช้พำสปอร์ตต้องยื่นวีซ่ำก่อนคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านั้น
(เงื่อนไขกำรยื่นวีซ่ำขึ้นอยู่กับเอกสำรของท่ำน ทำงบริษัทฯ จะเป็นคนพิจำรณำ)

ควรยื่นวีซ่าล่วงหน้าโดยสามารถเก็บเอกสารมายื่นวีซ่าได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 12 มีนาคม 2562

• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตำมภำษีน้ำมันของสำยกำรบิน
• กำรเดินทำงในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสำร มากกว่า 15 ท่าน ขึ้นไป หำกผู้โดยสำรที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่ำ 15 ท่ำน บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำง หรือ ปรับรำคำเพิ่มขึ้น ส่วนขนำดของกรุ๊ปจะสำมำรถสรุปได้ประมำณ 2 อำทิตย์ก่อนเดินทำง
• ในกรณีที่ออกตั๋วแล้วยกเลิกกำรเดินทำงไม่สำมำรถคืนเงินค่ำตั๋วให้ได้ (NO REFUND) เพรำะเป็นเงื่อนไขของตั๋วแบบหมู่คณะ
• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกค้ำซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่ำเดินทำงต่ำง ๆ ที่จะมำเดินทำงกับคณะเรำหำกเที่ยวบินล่ำช้ำ หรือ
จำนวนผู้เดินทำงไม่ครบตำมจำนวน กรุ๊ปไม่สำมำรถออกเดินทำงได้
• หำกท่ำนต้องกำรอำหำรพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงกำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน กรุณำแจ้งให้เรำทรำบในตอนจองทัวร์หรือ
ก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สำยกำรบินทรำบแต่จะได้ตำมที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสำยกำรบินจะพิจำรณำให้
• โรงแรมเกำะใต้จะเป็นแบบรีสอร์ทที่มีสงิ่ อำนวยควำมสะดวกครบตำมมำตรฐำนและสูงประมำณ 1-4 ชั้นเพื่อควำมปลอดภัยจำก
แผ่นดินไหวและกำรเที่ยวประเทศของนิวซีแลนด์เป็นกำรชมธรรมชำติที่นั่งรถยำวในแต่ละวัน
• กรณีลูกค้ำมีวีซ่ำอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญำตให้เข้ำ-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่ำ เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทำงบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น หำกไม่ได้รับอนุญำตเข้ำประเทศ เนื่องจำกเป็นดุลพินิจของเจ้ำหน้ำตรวจคนเข้ำเมือง
• กรณีลูกค้ำจอยแลนด์ ไม่ใช้ตั๋ว ไม่ได้เดินทำงพร้อมคณะตั้งแต่เมืองไทย ทำงบริษัทฯ จะไม่ทำประกันกำรเดินทำงให้ เนื่องจำกไม่
ตรงตำมเงื่อนไขตำมกรมธรรม์
• กำรรีเควสที่นั่งขึ้นอยู่กับพิจำรณำของทำงสำยกำรบิน และ หำกท่ำนใดรีเควส long leg ทำงสำยกำรบินไม่รับจอง และทำงลูกค้ำ
ต้องชี้แจงเหตุผลกับทำงเคำทเตอร์เชคอินด้วยตัวท่ำนเอง)

อัตรานี้รวม
1. ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตำมเส้นทำง โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
2. ค่ำโรงแรมที่พัก (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง) ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเทีย่ ว ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ
3. ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรที่ได้ระบุในรำยกำร ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี
4. ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯที่คอยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
5. ค่ำประกันกำรเดินทำงรวมอุบัติเหตุและค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท
ส่าหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุป๊ ตัง้ แต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น เงื่อนไขการคุ้มครอง
 หำกลูกค้ำเดินทำงไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุ้มครอง ต้องทำประกัน(รำยเดี่ยว) ลูกค้ำสำมำรถจัดทำเองได้
หรือกรุณำติดต่อสอบถำมกับทำงบริษัทฯ
 ประกันกำรเดินทำงจะไม่คุ้มครองผู้ที่อำยุต่ำ กว่ำ 1 เดือนหรือเกิน 80 ปีขึ้นไป (ต้องทำประกันเพิ่ม)
 ลูกค้ำอำยุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50% รำยละเอียดตำมเงื่อนไขกรมธรรม์
 ลูกค้ำที่ไม่ได้ตรงตำมเงื่อนไขกรมธรรม์กำรเดินทำง ท่ำนต้องทำประกันกับทำงบริษัทฯ หรือทำประกันกำรเดินทำงเ
 ลูกค้ำที่จอยแลนด์ ที่อำศัยอยู่ใหนประเทศนั้นๆ อยู่แล้ว ไม่คุ้มครอง ไม่ตรงตำมเงื่อนไขกรมธรรม์
6. ค่ำน้ำมันจำกสำยกำรบิน ณ วันที 15 ตุลาคม 2560 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตำมภำษีน้ำมันของ
สำยกำรบินหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหลังจำกนี้
7. รำคำรวมวีซ่ำแล้ว กรณีมีวีซ่ำนิวซีแลนด์อยู่แล้ว คืนให้ท่านละ 2,500 บาท
8. ค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์ หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท หรือ
จ่าเป็นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ม

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่ำทำหนังสือเดินทำง, ค่ำทำใบอนุญำตที่กลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว
2. กรณีที่ต้องมีแปลเอกสำรเป็นภำษำอังกฤษเพิ่มเติม ต้องขอเก็บค่ำแปลเอกสำรเพิ่มต่ำงหำกจำกค่ำวีซ่ำ
3. ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกว่ำ สายการบินก่าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
4. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรที่สั่งเพิ่มเอง
5. ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ฯลฯ
6. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%
7. ค่ำ ทิปไกด์ ค่ำทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่ำทิปคนยกประเป๋ำ ที่
โรงแรมไม่มีเพรำะควรยกกระเป๋ำด้วยตัวเองเพื่อควำมรวดเร็วและสะดวกในกำรเดินทำง เพรำะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มี
พนักงำนยกกระเป๋ำเพียงพอ
8. ไม่มีแจกน้่าดื่มบนรถและไม่แจกกระเป๋า
9. ไม่รวมค่ำอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจำก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขำยอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็นชั่วโมง
10. ไม่สำมำรถสะสมไมล์ได้ เนื่องจำกเป็นตั๋วกรุ๊ป
เงื่อนไขการจองทัวร์และการช่าระเงิน
1. ทำงบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็นจำนวน 30,000.- บาท ต่อกำรจองทัวร์หนึ่งท่ำน
2. ท่ำนต้องเตรียมเอกสำรให้ทำงบริษัทฯ เพื่ออำนวยควำมสะดวกสำหรับท่ำนในกำรทำวีซ่ำเข้ำประเทศนิวซีแลนด์ ก่อน 30
วันทำงำน หรือก่อน 21 สัปดำห์
3. หำกท่ำนจองและให้เอกสำรในกำรทำวีซ่ำเข้ำประเทศนิวซีแลนด์ล่ำช้ำ ไม่ทันกำหนดกำรออกตั๋วกับทำงสำยกำรบิน และ
ผลวีซ่ำของท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจำทั้งหมด
4. สำหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ำทัวร์ทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วันทำกำร หำกไม่ได้รับเงินครบ
ทั้งหมดก่อนวันเดินทำง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรให้บริกำร
เงื่อนไขการยกเลิก (สงกรานต์ )
ค่ามัดจ่าทัวร์จะถูกน่าไปจ่ายค่าตั๋วเครือ่ งบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผูเ้ ดินทางยกเลิก
หรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงือ่ นไขตามนี้
1. แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจ่าทั้งหมด
2. แจ้งล่วงหน้ำ 41 – 59 วัน ก่อนเดินทำง หักค่ำมัดท่ำนละ 30,000 บำท
3. แจ้งล่วงหน้ำ 31 – 40 วัน ก่อนเดินทำง หักค่ำใช้จ่ำย 50% จำกรำคำทัวร์
4. แจ้งล่วงหน้า 1 – 30 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มกี ารคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
5. ยกเลิกในวันเดินทำง หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำเมือง จะไม่มีกำรคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ
รำยกำรอำจจะมี ก ำรเปลี่ ย นแปลง ตำมควำมเหมำะสม เนื่ อ งจำก ควำมล่ ำ ช้ ำ ของสำยกำรบิ น โรงแรม ที่ พั ก ใน
ต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติฯลฯ บริษัทฯ จะคำนึงถึงควำมสะดวกของผู้เดินทำงเป็นสำคัญ บริ ษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผู้เดินทำง เนื่องจำกมีสิ่งผิดกฎหมำยหรือสิ่งของห้ำมนำเข้ำประเทศเอกสำรเดินทำงไม่
ถูกต้องหรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตำมที่กองตรวจคนเข้ำเมืองพิจำรณำแล้วทำงบริษัทฯไม่อำจ
คืนเงินไห้ท่ำนได้ไม่ว่ำจำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถำนทูตงดออกวีซ่ำอันสืบเนื่องมำจำกเอกสำร
ไม่ครบหรือตัวผู้โดยสำรเองตอบคำถำมไม่ชัดเจน รวมถึงจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออก

เอกสำรเข้ำเมือง ให้กับชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย นอกจำกนี้บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่ำตั๋วเครื่องบิน
ภำยในประเทศไทยที่ท่ำนออกตั๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีที่สำยกำรบินระหว่ำงประเทศล่ำช้ำ
เอกสารในการขอวีซ่า
1. หนังสือเดินทำงมีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน
2. รูปถ่ำย 2 รูป ขนำด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว
3. สำเนำทะเบียนบ้ำน สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำมี)
4. ใบรับรองกำรทำงำนของบริษัทที่ทำงำนอยู่ (ใช้ภำษำอังกฤษเท่ำนั้น) สำเนำทะเบียนกำรค้ำถ้ำเป็นเจ้ำของกิจกำร ประวัติ
กำรทำงำนควรระบุระยะเวลำทำงำนทั้งหมด รวมถึง ชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์
5. ข้ำรำชกำรจะต้องมีจดหมำยรับรองจำกต้นสังกัด และสำเนำบัตรประจำตัวรำชกำร 1 ชุด
6. หลักฐานการเงิน ต้องของ statement ย้อนหลัง 6 เดือน จากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ
7. เด็กอำยุต่ำกว่ำ 16 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกผู้ปกครอง (บิดำและมำรดำ) หำกเด็กเดินทำงไปกับบิดำจะต้องมีหนังสือ
ยินยอมจำกมำรดำ หรือ หำกเด็กเดินทำงคนเดียวต้องมีหนังสืออนุญำตทั้งบิดำและมำรดำ พร้อมเอกสำรสำเนำทะเบียน
บ้ำน+บัตรประชำชน และกำรเงินของบิดำหรือมำรดำ
8. หลักฐำนประวัติกำรศึกษำ (สำหรับเด็กนักเรียน/นักศึกษำ) อำทิ หนังสือรับรองจำกทำงโรงเรียน(ตัวจริง) กรณีปิดเทอมใช้
สำเนำบัตรนักเรียน หรือใบวุฒิบัตร ใบแสดงผลกำรเรียน ใบรำยงำนจำกโรงเรียน
9. ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ำมีสำคัญมำก)
10. กรณีถ้ำเป็นครอบครัวที่มีส ำมี ภรรยำ และมีบุตรอำยุไม่เกิน 20 ปี เดินทำงด้วยกันสำมำรถยื่นวีซ่ำรวมกันได้เป็นวีซ่ำ
ครอบครัว
11. กรุณำใส่หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ลงในสำเนำบัตรประชำชนหรือสำเนำทะเบียนบ้ำน
12. หำกท่ำ นต้องกำรใช้ห นังสือเดินทำงไปประเทศอื่นก่อนเดินทำงกับเรำ กรุณ ำแจ้งเจ้ำหน้ำที่เพรำะหำกยื่นหนังสือเดิน
ทำงเข้ำไปในสถำนทูตแล้วไม่สำมำรถเอำหนังสือเดินทำงออกมำได้จนกว่ำจะถึงกำหนดวันออกวีซ่ำ
13. ระยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำประมำณ 20-25 วัน(การยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 15-20 วัน ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และหากมี
การขอเอกสารเพิ่มเติมจะต้องเลือนวันรับผลวีซ่าออกไปอีก)
14. หนังสือเดินทำง(PASSPORT) ต้องนำไปยื่นกับทำงศูนย์ยื่นก่อน และจะไม่นำเล่มเข้ำไปในสถำนทูต
15. ผลวีซ่ำจะไม่ติดเล่มแต่จะออกมำเป็นเอกสำรยืนยันและหมำยเลขวีซ่ำแทน เพรำะเป็นแบบ E-Visa โดยไม่ต้องติดในเล่ม
กรณีถูกปฎิเสธวีซ่า
1. หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรออกวีซ่ำ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทั้งหมด หรือ หากต้องการยื่นค่าร้องขอวีซ่า
ใหม่ก็ต้องช่าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุด ใหม่ทุกครั้ง
2. หำกทำงสถำนทูตพิจำรณำผลวีซ่ำล่ำช้ำไม่ทันกำหนดวันเดินทำง สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และทำง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทั้งหมด
3. หำกทำงสถำนทูตแจ้งว่ำเหตุผลในกำรปฏิเสธกำรออกวีซ่ำอันเนื่องมำจำกกำรใช้หลักฐำนปลอม บิดเบื อนข้อเท็จจริง หรือผิด
วัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทั้งหมด
4. กรณีที่ท่ำ นยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ ของท่ำ น
ขึ้นอยู่กับทำงบริษัทฯ จะพิจำรณำ และขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขส่าคัญของการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการพิจารณาของ
สถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังตามเอกสารที่ระบุ
เท่านั้น
กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไว้ขา้ งต้นให้ครบตามที่ก่าหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับยื่นวีซา่ หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่นท่องเที่ยว***

**** เมื่อท่านตกลงช่าระค่ามัดจ่า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว
ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด ***

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน
(ข้อมูลตรงนี้ทางบริษัทฯ จะน่าลงกรอกในฟอร์มวีซ่า ส่าคัญมาก ข้อให้ทุกท่านตอบความจริง แล้วส่งกลับให้เจ้าหน้าที่)
1. ชื่อ / นำมสกุล (นำย /นำงสำว /นำง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................................
2. วัน-เดือน-ปีเกิด .......................................... อำยุ .................... ปี สถำนที่เกิด ................................................
3. ชื่อ / นำมสกุลเดิม (หำกมี) .................................................................................................
4. ที่อยู่ปจั จุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................รหัสไปรษณีย์ ................
โทรศัพท์บ้ำน ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อำชีพปัจจุบัน .............................................. ตำแหน่ง .....................................................
ชื่อสถำนทีท่ ำงำน หรือร้ำนค้ำ ......................................................................................................................
ที่อยู่.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .............................
โทรศัพท์ที่ทำงำน ................................................ โทรสำร .........................................
6. สถำนภำพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่ำ (.....) ม่ำย (.....) อยู่กินฉันสำมี-ภรรยำ (.....) แยกกันอยู่
ถ้ำสมรสแล้ว กรุณำกรอกรำยละเอียดของคูส่ มรส
ชื่อ-นำมสกุล ...................................................................................... วัน -เดือน-ปีเกิด ........................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพท์ที่บ้ำน ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทำงไปด้วยกัน กรุณำระบุ
ชื่อ-นำมสกุล ........................................................................ ควำมสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นำมสกุล ........................................................................ ควำมสัมพันธ์ ............................
8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษำ กรุณำระบุสถำบันกำรศึกษำ ..................................................................................
ที่อยู่ ...........................................................................................................................................โทรศัพท์ ......................
9. ท่ำนเคยถูกปฏิเสธวีซ่ำหรือไม่
ไม่เคย
เคย ประเทศ............................................................
(ข้อนี้สำคัญมำก หำกข้อมูลไม่ตรงตำมควำมเป็นจริงจะมีผลทำให้สถำนทูตปฏิเสธวีซ่ำหรือออกไม่ทนั วันเดินทำง)
ข้อมูลส่วนตัวเพิม่ เติม
10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก)
10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่ำน (TWN) ............ห้อง หรือ (DBL) ............ห้อง
10.2 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง
10.3 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง)
10.4 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง)
10.5 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่ำน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้อง
10.6 ห้องพัก 1 ท่ำน (SGL) ………ห้อง
11. อำหำร
ไม่ทำนเนื้อวัว
ไม่ทำนเนื้อหมู
ไม่ทำนสัตว์ปีก
ทำนมังสำวิรัส
อื่นๆ............................................................
*** ที่นั่งสำหรับกรุ๊ปที่เรำจองเป็นที่นั่งทั่วไปแบบหมู่คณะ ไม่ใช่ที่นั่งด้ำนหน้ำสุด (long leg seat)
ทำงสำยกำรบินจะจัดที่นั่งตำมควำมเหมำะสม

